Hoe lees ik mijn rekening voor ggz?
+

Wat staat er op mijn rekening?
Welke zorg heb ik gehad?

Behandeling
Kosten

Huisarts of
praktijkondersteuner

+

Hoe lees ik mijn rekening?
Informatie over het
soort behandeling:
consult, visite,
groepsgesprek

Wat krijg ik vergoed?
• 100%

Bedrag voor
behandeling
Bij lichte psychische
klachten

Behandeling en bedrag
Op uw rekening staan de kosten en welke ggz-behandeling u
heeft gehad. In de basis-ggz staat de tijd alleen ter informatie
op de rekening. Uw behandelaar bepaalt welke behandeling u
nodig heeft, bijvoorbeeld kort, middel of intensief, en declareert
die. In de gespecialiseerde ggz bepaalt de bestede tijd het bedrag. Het kan om meer tijd gaan dan u wellicht verwacht, vooral
als de behandeling relatief kort was. De behandelaar besteedt
namelijk niet alleen tijd met u: de zogenoemde directe tijd. De
behandelaar heeft ook tijd nodig voor de voorbereiding, overleg
met collega’s of het schrijven van een verslag. Dit is indirecte
tijd.
In het overzicht ziet u wat op de rekening kan staan en hoeveel
u vergoed krijgt.

Basis-ggz

Informatie:
• Soort behandeling:
kort (licht), middel,
intensief of chronisch
• Bestede directe en
indirecte tijd

Bij matige psychische
klachten

Bedrag voor
behandeling

Gespecialiseerde ggz

Informatie:
• Diagnose
• Bestede directe en
indirecte tijd
• Eventueel verblijf
in instelling

Behandeling van ernstige
psychische klachten

Bedrag voor
behandeling

Boven uw eigen risico vergoedt uw zorgverzekeraar
100% als deze een contract
heeft met uw behandelaar.
Als uw behandelaar geen
contract heeft, vergoedt uw
verzekeraar mogelijk minder.
Vraag uw behandelaar of verzekeraar naar de afspraken.

Boven uw eigen risico vergoedt uw zorgverzekeraar
100% als deze een contract
heeft met uw behandelaar.
Als uw behandelaar geen
contract heeft, vergoedt uw
verzekeraar mogelijk minder.
Vraag uw behandelaar of verzekeraar naar de afspraken.

Wat staat er nog meer op de nota?
Op de rekening kunnen nog meer gegevens staan. Heeft u vragen over
de rekening, stel die dan eerst aan uw behandelaar of verzekeraar.
Heeft u daarna toch het gevoel dat er iets niet klopt?
Neem dan contact op met de Nederlandse Zorgautoriteit.
NZa: informatielijn 088 – 770 8 770 (lokaal tarief) of info@nza.nl.

